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1. Bakgrund 

Wictor Family Office AB är inte börsmedlem och utför därför inte själv order på handelsplatser 

utan all orderläggning sker genom att vi vidarebefordrar order för kunds räkning till motpart 

(mäklare), som är börsmedlem, och som i sin tur exekverar order på handelsplatser. Mot denna 

bakgrund har vi endast vidarebefordrat order och anlitat motparter varför nedanstående statistik 

avser de fem främsta motparterna som vi använt under 2018 för orderläggning. Statistiken avser 

således inte de fem främsta handelsplatserna eftersom detta val gör inte vi utan de motparter som 

vi anlitar och de har i sin tur skyldighet att redovisa denna statistik. 

 

År 2018 har varit ett uppstartsår för Wictor Family Office:s egna depåsystem varför vi koncentrerat 

oss till få motparter för vidarebefordran av order i eget depåsystem för att säkerställa driften och 

processerna i det egna depåsystemet. I takt med att depåsystemet mognar och processer 

stabiliseras kommer vi att utvärdera fler motparter som alternativ för vidarebefordran av order och 

dessa tillkommande godkända motparter kommer att offentliggöras på vår hemsida och 

utvärderas i detta dokument framöver.  

 

Orderläggning inom Wictor Family Office sker huvudsakligen i diskretionär portföljförvaltning 

genom bunthandel innebärande att det läggs en gemensam order för varje finansiellt instrument 

som ska handlas inom ett mandat som sedan efter exekvering fördelas ut proportionerligt till 

respektive kund inom mandatet. Kunderna inom respektive mandat behandlas lika, får samma pris 

och delar på transaktionsavgifterna proportionerligt.  

 

All nedanstående information avser vidarebefordran av order avseende icke-professionella kunder. 

Wictor Family Office AB har i nuläget endast en professionell kund (jämbördig motpart) som är ett 

försäkringsbolag som äger depåer hos oss och som i sin tur har egna kunder (försäkringstagare) 

och som också är våra kunder vilka i sin tur äger kapitalförsäkringarna som försäkringsbolagets 

depåer är kopplade till. Försäkringsbolaget har genom fullmakter gett sina försäkringskunder 

behörighet och befogenhet att fritt få välja, med de eventuella begränsningar som följer av 

försäkringsavtalet, vilken riksnivå, placeringsinriktning och placeringshorisont som 
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försäkringskunden önskar på de finansiella instrument eller portföljförvaltning som denne väljer 

som förvaltning för sitt kapital inom försäkringen. Dessa försäkringskunder behandlar Wictor 

Family Office AB som icke-professionella kunder även om den bakomliggande och juridiskt verkliga 

depåkunden (försäkringsbolaget) är en jämbördig motpart och intar mer rollen som 

samarbetspartner till Wictor Family Office. Mot denna bakgrund redovisas all information nedan 

som om vidarebefordran av order har skett enbart gentemot icke-professionella kunder. 

 

Avslutningsvis redovisas inte statistik avseende ”passiva order”, ”aggressiva order” eller ”riktade 

order” eftersom dessa val görs av de motparter som vi anlitar för orderläggning och inte av Wictor 

Family Office. 

 

Wictor Family Office AB 

Halmstad 

2019-03-15 
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2. De fem främsta motparterna under 2018 (avseende icke-professionella kunder) 

A. Aktier – Aktier och depåbevis  

iii) Tick-storlek – Likviditetsband 1 och 2 (från 0 till 79 handelstransaktioner per dag) 

Anmälan om i genomsnitt < 1 handelstransaktion  per 
handelsdag under föregående år 

Ja 

De fem främsta motparterna rankade efter volym 
(fallande ordning) 

Andel handlad volym som 
procentandel av den totala 
handelsvolymen i den klassen 

Andel vidarebefordrade order 
som procentandel av det totala 
antalet vidarebefordrade order i 
den klassen 

KeplerCheuvreux, LEI: 9695005EOZG9X8IRJD84 100 % 100% 

 

B. Skuldinstrument  

i) Obligationer 

Anmälan om i genomsnitt < 1 handelstransaktion  per 
handelsdag under föregående år 

Ja 

De fem främsta motparterna rankade efter volym 
(fallande ordning) 

Andel handlad volym som 
procentandel av den totala 
handelsvolymen i den klassen 

Andel vidarebefordrade order 
som procentandel av det totala 
antalet vidarebefordrade order i 
den klassen 

   

ABG Sundal Collier, LEI: 549300FMOYCQNLVRRP95 
100 % 100 % 

 

B. Skuldinstrument 

ii) Penningmarknadsinstrument 

Anmälan om i genomsnitt < 1 handelstransaktion  per 
handelsdag under föregående år 

Ja  

De fem främsta motparterna rankade efter volym 
(fallande ordning) 

Andel handlad volym som 
procentandel av den totala 
handelsvolymen i den klassen 

Andel vidarebefordrade order 
som procentandel av det totala 
antalet vidarebefordrade order i 
den klassen 

Swedbank AB, LEI: M312WZV08Y7LYUC71685 100 % 100 % 
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C. Räntederivat 

i) Futures och optioner upptagna till handel på en handelsplats 

Anmälan om i genomsnitt < 1 handelstransaktion  per 
handelsdag under föregående år 

N/A 

De fem främsta motparterna rankade efter volym 
(fallande ordning) 

Andel handlad volym som 
procentandel av den totala 
handelsvolymen i den klassen 

Andel vidarebefordrade order 
som procentandel av det totala 
antalet vidarebefordrade order i 
den klassen 

Namn och identifierings-kod (MIC eller LEI) 
N/A N/A 

 

C. Räntederivat 

ii) Swappar, forwardkontrakt och andra räntederivat 

Anmälan om i genomsnitt < 1 handelstransaktion  per 
handelsdag under föregående år 

Ja 

De fem främsta motparterna rankade efter volym 
(fallande ordning) 

Andel handlad volym som 
procentandel av den totala 
handelsvolymen i den klassen 

Andel vidarebefordrade order 
som procentandel av det totala 
antalet vidarebefordrade order i 
den klassen 

Swedbank AB, LEI: M312WZV08Y7LYUC71685 100% 100 % 

 

D. Kreditderivat 

i) Futures och optioner upptagna till handel på en handelsplats 

Anmälan om i genomsnitt < 1 handelstransaktion  per 
handelsdag under föregående år 

N/A 

De fem främsta motparterna rankade efter volym 
(fallande ordning) 

Andel handlad volym som 
procentandel av den totala 
handelsvolymen i den klassen 

Andel vidarebefordrade order 
som procentandel av det totala 
antalet vidarebefordrade order i 
den klassen 

Namn och identifierings-kod (MIC eller LEI) 
N/A N/A 

 

D. Kreditderivat 

ii) Övriga kreditderivat 

Anmälan om i genomsnitt < 1 handelstransaktion  per 
handelsdag under föregående år 

N/A 

De fem främsta motparterna rankade efter volym 
(fallande ordning) 

Andel handlad volym som 
procentandel av den totala 
handelsvolymen i den klassen 

Andel vidarebefordrade order 
som procentandel av det totala 
antalet vidarebefordrade order i 
den klassen 

Namn och identifierings-kod (MIC eller LEI) 
N/A N/A 
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E. Valutaderivat 

i) Futures och optioner upptagna till handel på en handelsplats 

Anmälan om i genomsnitt < 1 handelstransaktion  per 
handelsdag under föregående år 

N/A 

De fem främsta motparterna rankade efter volym 
(fallande ordning) 

Andel handlad volym som 
procentandel av den totala 
handelsvolymen i den klassen 

Andel vidarebefordrade order 
som procentandel av det totala 
antalet vidarebefordrade order i 
den klassen 

Namn och identifierings-kod (MIC eller LEI) 
N/A N/A 

 

E. Valutaderivat 

ii) Swappar, forwardkontrakt och andra valutaderivat 

Anmälan om i genomsnitt < 1 handelstransaktion  per 
handelsdag under föregående år 

Ja 

De fem främsta motparterna rankade efter volym 
(fallande ordning) 

Andel handlad volym som 
procentandel av den totala 
handelsvolymen i den klassen 

Andel vidarebefordrade order 
som procentandel av det totala 
antalet vidarebefordrade order i 
den klassen 

Swedbank AB, LEI: M312WZV08Y7LYUC71685 100 % 100 % 

 

F. Strukturerade finansiella instrument 

Anmälan om i genomsnitt < 1 handelstransaktion  per 
handelsdag under föregående år 

N/A 

De fem främsta motparterna rankade efter volym 
(fallande ordning) 

Andel handlad volym som 
procentandel av den totala 
handelsvolymen i den klassen 

Andel vidarebefordrade order 
som procentandel av det totala 
antalet vidarebefordrade order i 
den klassen 

Namn och identifierings-kod (MIC eller LEI) 
N/A N/A 

 

G. Aktiederivat 

i) Optioner och futures upptagna till handel på en handelsplats 

Anmälan om i genomsnitt < 1 handelstransaktion  per 
handelsdag under föregående år 

Ja 

De fem främsta motparterna rankade efter volym 
(fallande ordning) 

Andel handlad volym som 
procentandel av den totala 
handelsvolymen i den klassen 

Andel vidarebefordrade order 
som procentandel av det totala 
antalet vidarebefordrade order i 
den klassen 

Valbury Capital 100 % 100 % 
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G. Aktiederivat 

ii) Swappar och andra aktiederivat 

Anmälan om i genomsnitt < 1 handelstransaktion  per 
handelsdag under föregående år 

N/A 

De fem främsta motparterna rankade efter volym 
(fallande ordning) 

Andel handlad volym som 
procentandel av den totala 
handelsvolymen i den klassen 

Andel vidarebefordrade order 
som procentandel av det totala 
antalet vidarebefordrade order i 
den klassen 

Namn och identifierings-kod (MIC eller LEI) 
N/A N/A 

 

H. Värdepapperiserade derivat 

i) Warranter och företagscertifikat 

Anmälan om i genomsnitt < 1 handelstransaktion  per 
handelsdag under föregående år 

N/A 

De fem främsta motparterna rankade efter volym 
(fallande ordning) 

Andel handlad volym som 
procentandel av den totala 
handelsvolymen i den klassen 

Andel vidarebefordrade order 
som procentandel av det totala 
antalet vidarebefordrade order i 
den klassen 

Namn och identifierings-kod (MIC eller LEI) 
N/A N/A 

 

H. Värdepapperiserade derivat 

ii) Övriga värdepapperiserade derivat 

Anmälan om i genomsnitt < 1 handelstransaktion  per 
handelsdag under föregående år 

N/A 

De fem främsta motparterna rankade efter volym 
(fallande ordning) 

Andel handlad volym som 
procentandel av den totala 
handelsvolymen i den klassen 

Andel vidarebefordrade order 
som procentandel av det totala 
antalet vidarebefordrade order i 
den klassen 

Namn och identifierings-kod (MIC eller LEI) 
N/A N/A  

 

I. Råvaruderivat och utsläppsrättsderivat 

i) Optioner och futures upptagna till handel på en handelsplats 

Anmälan om i genomsnitt < 1 handelstransaktion  per 
handelsdag under föregående år 

N/A 

De fem främsta motparterna rankade efter volym 
(fallande ordning) 

Andel handlad volym som 
procentandel av den totala 
handelsvolymen i den klassen 

Andel vidarebefordrade order 
som procentandel av det totala 
antalet vidarebefordrade order i 
den klassen 

Namn och identifierings-kod (MIC eller LEI) 
N/A N/A 
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I. Råvaruderivat och utsläppsrättsderivat 

ii) Övriga råvaruderivat och utsläppsrättsderivat 

Anmälan om i genomsnitt < 1 handelstransaktion  per 
handelsdag under föregående år 

N/A 

De fem främsta motparterna rankade efter volym 
(fallande ordning) 

Andel handlad volym som 
procentandel av den totala 
handelsvolymen i den klassen 

Andel vidarebefordrade order 
som procentandel av det totala 
antalet vidarebefordrade order i 
den klassen 

Namn och identifierings-kod (MIC eller LEI) 
N/A N/A 

 

J. CFD-kontrakt (finansiella kontrakt avseende prisdifferenser) 

Anmälan om i genomsnitt < 1 handelstransaktion  per 
handelsdag under föregående år 

N/A 

De fem främsta motparterna rankade efter volym 
(fallande ordning) 

Andel handlad volym som 
procentandel av den totala 
handelsvolymen i den klassen 

Andel vidarebefordrade order 
som procentandel av det totala 
antalet vidarebefordrade order i 
den klassen 

Namn och identifierings-kod (MIC eller LEI) 
N/A N/A 

 

K. Börshandlade produkter (börshandlade fonder, börshandlade skuldförbindelser (ETN) och 

börshandlade råvaror) 

Anmälan om i genomsnitt < 1 handelstransaktion  per 
handelsdag under föregående år 

Ja 

De fem främsta motparterna rankade efter volym 
(fallande ordning) 

Andel handlad volym som 
procentandel av den totala 
handelsvolymen i den klassen 

Andel vidarebefordrade order 
som procentandel av det totala 
antalet vidarebefordrade order i 
den klassen 

Kepler Cheuvreux, LEI: 9695005EOZG9X8IRJD84 100 % 100 % 

 

L. Utsläppsrätter 

Anmälan om i genomsnitt < 1 handelstransaktion  per 
handelsdag under föregående år 

N/A 

De fem främsta motparterna rankade efter volym 
(fallande ordning) 

Andel handlad volym som 
procentandel av den totala 
handelsvolymen i den klassen 

Andel vidarebefordrade order 
som procentandel av det totala 
antalet vidarebefordrade order i 
den klassen 

Namn och identifierings-kod (MIC eller LEI) 
N/A N/A 
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M. Andra instrument 

Anmälan om i genomsnitt < 1 handelstransaktion  per 
handelsdag under föregående år 

N/A 

De fem främsta motparterna rankade efter volym 
(fallande ordning) 

Andel handlad volym som 
procentandel av den totala 
handelsvolymen i den klassen 

Andel vidarebefordrade order 
som procentandel av det totala 
antalet vidarebefordrade order i 
den klassen 

Namn och identifierings-kod (MIC eller LEI) 
N/A N/A 

 

3. Utförandets kvalitet  

Nedan följer en sammanfattande utvärdering av kvaliteten på utförandet som uppnåtts av anlitade motparter 

när de utfört kundorder under föregående år 2018. Utvärderingen nedan presenteras och gäller gemensamt 

för alla klasser av finansiella instrument där bedömningen är densamma. Eventuella avvikelser i 

utvärderingen för någon särskild klass av finansiellt instrument presenteras och avskiljs särskilt i varje fråga. 

 

A. En redogörelse för den relativa vikt företaget tillmäter utförandefaktorerna pris, 

kostnad, hastighet, sannolikhet för utförande eller andra överväganden, inklusive 

kvalitativa faktorer, vid bedömning av kvaliteten på utförandet. 

 

Gällande handel i listade instrument användes under 2018 endast KeplerCheuvreux (KC) som motpart för 

exekvering. WFO:s förvaltning har tagit del av KC’s TCA (Transaction Cost Analyses) rapport gällande alla ordrar 

som WFO har vidarebefordrat till KC för exekvering under 2018. Denna rapport finns tillgänglig hos WFO. 

Denna rapport har analyserats tillsammans med KC och den visar på mycket bra exekvering och inga 

avvikelser påträffades. KC:s Best Execution policy, som WFO förlitar sig på, finns tillgänglig på webbsidan 

nedan, https://www.keplercheuvreux.com/pdf/Execution_Policy.pdf. 

 

B. En beskrivning av nära förbindelser, intressekonflikter och gemensamma ägarskap 

med avseende på motparter som använts för att utföra order. 

Wictor Family Office AB har inga nära förbindelser, intressekonflikter eller gemensamt ägarskap med de 

motparter som använts för att utföra order. 

 

https://www.keplercheuvreux.com/pdf/Execution_Policy.pdf
https://www.keplercheuvreux.com/pdf/Execution_Policy.pdf
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C. En beskrivning av specifika arrangemang med motparter avseende betalningar som 

görs eller mottas och avdrag, rabatter eller icke-monetära förmåner som erhålls. 

Finns inget att redovisa. 

 

D. En redogörelse för de faktorer som lett till en förändring av listan med motparter 

enligt företagets riktlinjer för utförandet, om en sådan förändring skett. 

 Någon sådan förändring har inte skett.  

 

E. En redogörelse för hur orderutförandet skiljer sig efter olika kundkategorier, när 

företaget behandlar kategorier av kunder olika och detta kan påverka arrangemangen för 

orderutförande. 

WFO särskiljer inte kunder utan handlar i s k bulkorder med samma förutsättningar för alla. 

 

F. En redogörelse för huruvida andra kriterier getts företräde framför omedelbart pris och 

omedelbar kostnad vid utförande av order från icke-professionella kunder och hur dessa 

andra kriterier varit avgörande när det gällt att leverera bästa möjliga resultat sett till den 

totala ersättningen till kunden. 

Andra kriterier, än omedelbart pris och kostnad vid utförande av order från icke-professionella 

kunder, har inte getts företräde. 

 

G. En redogörelse för hur värdepappersföretaget använt data eller verktyg relaterade till 

kvaliteten på utförandet, inklusive data som offentliggjorts enligt delegerade förordning 

(EU) 2017/575. 

Vänligen se Kepler Cheuvreux Execution Services – 2017 samt all data gällande varje enskild order. 
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H. I tillämpliga fall, en redogörelse för hur värdepappersföretaget har använt uppgifter från 

en tillhandahållare av konsoliderad handelsinformation enligt artikel 65 i direktiv 

2014/65/EU (en sk CTP (Consolidated Tape Provider). 

WFO vidarebefordrar alla order till KC för exekvering. WFO tillhandahåller inte denna data till kund.   

MiFID II:s nya tjänster:  

• ARM – godkänd rapporteringsmekanism 

- hanterar transaktionsrapportering för ett värdepappersinstitut  

• APA – godkänt publiceringsarrangemang    

- Publicerar pre- och posttrade data för ett värdepappersinstitut  

• CTP – consolidated tape provider (tillhandahållare av konsoliderad handelsinformation)  

- tillhandahåller marknadsdata samlat – dvs hämtar in pre- och posttrade information från 
olika handelsplatser (och APA) och publicerar 


